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Posledná premiéra v aktuálnej sezóne s názvom 
"V znamení snov". Prináša svetoznámy príbeh americkej
spisovateľky britského pôvodu Margery Williams Bianco.
The Velveteen Rabbit vznikol v r. 1922. Knižka sa stala
americkým bestsellerom a autorku preslávila po mnohých
kútoch sveta. Za takmer 100 rokov vzniklo nespočetné
množstvo filmových, rozhlasových adaptácií, divadelných 
a muzikálových predstavení príbehu. Legendárny príbeh
malého zajačika, ktorý rozpráva o tom, aké dôležité je
ľúbiť a byť ľúbený, ľúbená, po prvýkrát prichádza 
k deťom na Slovensku.  

Pripravujeme: Ako sa chytá ra

A tiež, z môjho pohľadu je to moja akási záverečná
v spolupráci s Majou Š. Pripomenutie si tých dlhých rokov, čo
sme spolu tvorili a vytvorili veľa, pomerne úspešných
mobilných predstavení a hier pre deti od 3 rokov. Tento typ
(mobilných) predstavení som videla v Amerike, a po svojom
návrate sme sa do toho pustili s Majkou Š (ale aj inými
herečkami) a dnes je už trend tzv. škôlkovín, alebo mobilných
predstavení celkom bežným prvkom v produkcii skupín
hrajúcich pre deti. (Netvrdím, že sme to priniesli z Ameriky
a iné predtým nebolo, ale v našom prípade, išlo o značnú
inšpiráciu týmto fenoménom v USA.)
No, ale vráťme sa k zajačikovi. Príbeh je veľmi krehký a táto
krehkosť a jemnosť zrejme učarovala mnohým z dospelých.
Každý a každá sme mali svojho plyšáka... Za vzťahom
k hračkám je ukrytých veľa nitiek, celé pradivo a sieť vedúca
ku vzťahom a láskam v rodine.
Zamatový zajačik je hra o láske k hre a k fantázii. A ako
vieme, hra a fantázia nemá hranice. Tomu verím a to aj žijem
stále. Práve preto je táto rozprávka bestsellerom, už temer sto
rokov od svojho vzniku. Snáď poteší a inšpiruje aj naše deti 
a ich rodičov.
Iva Š.
 
 
Rozprávka Zamatový zajačik patrí do mojich obľúbených -
jednoduché príbehy, ktoré sú v našom živote tie
najdôležitejšie.
Téma lásky, oddanosti, hľadanie naplnenia svojho života.
Možno to znie ako klišé, ale tento príbeh je napísaný tak
krehko a múdro, že sa v ňom skrýva veľa tajomstiev a možno
sú veci, ktoré slovami len pokazíme.
Som vďačná, že si môžem zahrať a znovu pracovať s Ivetou.
Urobili sme spolu už veľa inscenácii a tak ďakujem za darček.
Pre mňa je radosť stretávať sa s deťmi a deliť sa s nimi 
o zážitky s rozprávkami.
Vždy ma veľmi obohatia a nabijú energiou.
Dúfam, že si urobíme všetci radosť.
Maja Šamajová 

Inscenácia vzniká ako sólohra herečky Maŕie Šamajovej. MŠ
sa mnoho rokov pohybuje v priestore tvorby pre najmenšie
deti. Bola a je profilovou protagonistkou mobilných predstavení
pripravených do prostredia materských škôl, ktoré v BDNR
vznikli pod názvom Zahrajte sa s rozprávkami*. Svetoznáme
dielo M. Williams symbolicky korunuje tento cyklus. Prenos
príbehu do slovenského prostredia iniciovala režisérka
predstavenia Iva Š. V r. 2003 - 2010 vytvorila v tandeme s
Máriou Šamajovou 5 sólohier z menovaného cyklu. 
Dvoch kľúčových tvorkýň sme sa opýtali: 
 
Čo pre vás znamená zamatový zajačik (v zmysle symbolu
z rozprávky M. Williams) a Zamatový zajačik (v zmysle
predstavenia, ktoré tvorite)?
Zamatový zajačik je moja dávna spomienka na preplnené
divadlá v americkom meste Atlanta, kde sa táto rozprávka
hrávala v predvianočnom čase (a stále sa hráva). Bola som
tam na divadelnej stáži a šokovalo ma, koľko ľudí chodí do
divadla na túto rozprávku. Rozprávka bola sentimentálna, ale
krásna. Vizuálne nádherná. Všetko sa trblietalo, svietilo a bolo
dokonale urobené. Navyše, rozprávka bola na Slovensku
úplne neznáma. 
Takže, po dlhom čase, dozrel čas (alebo som prezrela ja?) 
a konečne ju realizujeme v našom divadle. Bol to môj výber 
a voľba. Priniesť iný príbeh do zoznamu rozprávok v našom
divadle, a súčasne do ponuky našim deťom a ich rodičom.  



DETI

Preklad predlohy: Lujza Demuth
Výprava: Hana Kollárová a.h.
Hudba: výber (jazz pre deti)
Libreto, réžia, výber hudby: Iva Š.
Realizácia: ateliéry BDNR v spolupráci s Katarínou
Mažáryovou  
Hrá: Mária Šamajová

ZAMATOVÝ ZAJAČIK

* ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI
Divadelno-vzdelávací program pre deti a dospelých, ktorí sa venujú
deťom. Od. r. 2003 do r. 2010 vzniklo 12 rozprávok s tvorivými
dielňami pre deti od 3 rokov:  
 
1. Papierové kráľovstvo
Námet, réžia: Iva Š., účinkovala: Alena Sušilová, premiéra: 14. 2.
2003.
Po predstavení nasledovala tvorivá dielňa zameraná na výrobu bábok
z papiera. 
 
2. Krajina rukavičiek
Námet, réžia: Iva Š, Jozef Šamaj, účinkoval: Jozef Šamaj, premiéra:
28. 3. 2003.
Po predstavení nasledovala tvorivá dielňa zameraná na výrobu
maňušiek.
 
3. Dobrodružstvá smelého zemiaka. Ako si ich pamätá jedna
zemiaková baba (krumpľové divadlo). 
Námet, réžia: Iva Š., účinkuje: Mária Šamajová, premiéra: 20. 5. 2003
(inscenácia stále účinkuje na repertoári divadla).
Po predstavení tvorivá dielňa s výrobou bábok zo skutočných
zemiakov.
 
4. Meluzíny
Námet, réžia: Iva Š., účinkovala: Mária Šamajová, premiéra: 2. 12.
2003. Bez tvorivej dielne.
 
5. O Štopľošovi Loptošovi
Scenár, réžia: Iva Š., účinkovali: Ján Haruštiak, neskôr preobsadil
Peter Butkovský, premiéra: 6. 5. 2004.

Po predstavení nasledovala dielňa s výrobou bábok z korkových
štupľov.
 
6. Zlatá priadka
Scenár (na motívy ľudovej rozprávky), réžia: Iva Š., účinkovala: Eva
Dočolomanská, premiéra: 20. 9. 2005.
Po predstavení nasledovala tvorivá dielňa zameraná na prácu 
s vláknami a niťami.
 
7. Anička Ružička a Tonko Modrinka alebo Ako sa z Aničky stala
faganička a z Tonka babec
Scenár, réžia: Iva Š.,účinkovala: Mária Šamajová, premiéra: 16. 3.
2006 (inscenácia bola na repertoári divadla až do r. 2019).
Po predstavení nasledovala tvorivá dielňa s výrobou hračiek
porušujúcich rodové stereotypy.
 
8. Bubácka rozprávka. Protistrašidelná rozprávka pre malých
a veľkých, čo sa (ne)boja.
Scenár, réžia: Iva Š., účinkovali: Mária Šamajová/Mária Danadová,
neskôr v alternácii s Jurajom Smutným. Inscenácia stále účinkuje na
repertoári divadla v interpretácii Márie Šamajovej. Premiéra: 23. 9.
2007.
Po predstavení nasleduje tvorivá dielňa s výrobou „bubákov“.
 
9. (Ne)poslušné macíky
Scenár, réžia: Iva Š., účinkovali: Mária Šamajová, Marianna
Mackurová, premiéra: 10. 2. 2008.
Po predstavení nasledovala tvorivá dielňa s výrobou darčekových
predmetov porušujúcich rodové stereotypy. 
 
10. O víle menšej ako makové zrnko
Scenár, réžia: Martin Geišberg a.h., účinkovali: Mária Danadová, Juraj
Smutný, premiéra: 1. 6. 2008.
Po predstavení nasledovala tvorivá dielňa zameraná na výrobu
jednoduchých hudobných nástrojov.
 
11. Ako sa Otesanček polepšil
Scenár, réžia: Vladimír Kivader a.h., účinkoval: Juraj Smutný,
premiéra: 26. 4. 2009.
Po predstavení nasledovala tvorivá dielňa s výrobou drevených bábok.
 
12. Sofinkine maléry
Scenár (na motívy príbehov Sofie de Ségur), réžia: Iva Š., účinkovala:
Mária Šamajová, premiéra: 7. 3. 2010.
Po predstavení nasledovala tvorivá dielňa s výrobou mozaikových
a lepených obrázkov.

Predstavenie je venované deťom od 4 rokov a rodičom. 
Premiéra sa uskutoční pri príležitosti Dňa deti, v nedeľu
2. júna o 16.00 hodine v sále divadla.



 
 

 

DOSPELÍ

AMÁLIA (BUDE) DÝCHA(Ť) ZHLBOKA 
V RUMUNSKU 

BDNR dostalo pozvanie k hosťovaniu na slávnosti ARIEL 70
priamo od autorky hry Amalia respira adanc (Amália dýcha
zhlboka) Aliny Nelegy, ktorá s divadlom v Târgu-Mureş
intenzívne spolupracuje. 
S dramatičkou, režisérkou Alinou Nelegou sa nám podarilo
nadviazať užší kontakt pri skúšaní hry. Ide o pozoruhodnú
autorku a osobnosť, priestorom jej záujmu je najmä kolektívna
pamäť a minulosť Európy. Touto témou, rámcovanou na
obdobie sovietskej nadvlády v strednej a východnej Európe sa
zaoberá aj v hre Amália dýcha zhlboka.  
Prinášame rozhovor s autorkou, ktorý sme urobili pri príležitosti
premiéry Amálie, nájdete ho aj v bulletine k inscenácii: 
 
 
 

Čo pre vás znamená názov hry Amália dýcha zhlboka?
Vieme prežiť niekoľko dní bez jedla a bez vody, vieme prežiť
roky bez teplej vody a prístrešia, bez umenia a hudby. Ale
nedokážeme prežiť 5 minút bez dýchania. Dýchanie
zabezpečuje naše prežitie. Ale prežívanie nie je žitie. Amália
prežíva. Ale žije? To je moja otázka pre divákov a diváčky.
Nemusím nutne dávať odpoveď.
 
Charakter Amálie chápeme ako "biografickú fikciu". Je táto
interpretácia správna alebo sa v nej odzrkadľujú konkrétne
inšpirácie?
Prežila som 30 rokov v komunizme a počas ďalších 30 rokov
ma komunizmus prenasleduje. Obzvlášť teraz, keď sa zdá, že
mladá generácia začína veriť, že komunizmus, populizmus
alebo úplné znárodnenie by mohli byť riešením sociálnej
nerovnosti a všeobecnej krízy identity pre Európu, ktorá sa
zmieta v neistote a politických manipuláciách. Dokumentárne
prvky v hre vychádzajú z môjho života a životov iných žien,
ktoré som poznala. Mojej matky, starej mamy a mojich
priateliek. Túto hru som symbolicky venovala im.
 
Amália je Rumunka. No zároveň je "naša". Vnímame mnohé
prepojenia medzi jej realitou a slovenskou historickou
skúsenosťou. Ako vnímate tému spoločnej minulosti krajín,
ktoré prežili sovietsku diktatúru?
Táto hra nie je úplne realistická. Ale ani neexistuje realita, ktorú
by sme mohli ukázať a sprítomniť tak grotesknosť a krutosť v
žití našich “surrealistických” životov počas komunizmu.
Tak isto ako naše úsilie prekonať neopísateľnú kolektívnu
traumu, ktorou sme si prešli. Táto skúsenosť sa nedá s ničím
zrovnať a my stále trpíme jej dôsledkami. Niečo sa v nás
všetkých zmenilo, ale musíme ísť ďalej, predstierať, že to
skončilo. Ale ono to neskončilo, nesieme si to so sebou, toto
ťažké bremeno, ktoré západná Európa nemôže niesť s nami.
Musíme o tom hovoriť, so všetkou naliehavosťou akej sme
schopní. Musím si to pamätať, nie predstierať, že sa to nikdy
neudialo. Táto pamäť je dôležitá pre nás, rovnako ako pre tých,
ktorí prídu po nás. To je pravda o tom, kto sme.
 
 
 

Dňa 15. decembra 2018 sa v divadelnej sále našej
vily po prvýkrát predstavila Amália. Inscenácia sa
stala druhou premiérou divadla v aktuálnej sezóne,
vznikla v réžii Mariána Pecka. Do dnešného dňa sa
divákom, diváčkam Banskej Bystrice predstavila
desaťkrát. V júni na ňu čaká predstavenie pre
študentov, študentky, ako príprava pred veľkou
cestou, ktorá ju zavedie do mesta Târgu-Mureş,
rodiska autorky hry Aliny Nelegy. 
Divadlo pre deti a mládež ARIEL v Târgu-Mureş
počas jedného júnového týždňa (7. - 14. 6.) oslávi 70.
výročie svojho založenia. BDNR má tú česť zúčastniť
sa tejto výročnej udalosti a prispieť do programu
podujatia. Vo štvrtok 13. júna o 20.00 hod. na pódiu
veľkej sály divadla odohráme predstavenie Amália
dýcha zhlboka. Predstavenie bude uvedené 
s rumunskými titulkami. Pôjde o prvé účinkovanie
inscenácie mimo domovskej scény.



 
 

 

DOSPELÍ

 
Čo je pre Vás ako autorku/režisérku dôležité? Aký spôsob
divadelného myslenia vo svojej tvorbe preferujete?
V oboch prípadoch, ako autorka aj ako režisérka, preferujem
divadlo skúsenosti. Divadlo ponúkajúce divákovi emocionálny
zážitok, ktorý preverí jeho názory a myšlienky v konkrétnom
dni. Ak hra netlmočí pravdu, je to mŕtva hra a mŕtva inscenácia.
Ako dramatička sa konfrontujem s minulosťou, s totalitárskymi
praktikami, ktoré ľuďom upierali individuálnu slobodu 
a zotročovali človeka. Píšem o komunizme, nacizme (Desatoro
přikázání podle Hesse – publikované v zbierke drám 
5 současných rumunských her, vydavateľstvo Dybbuk, r. 2008,
český preklad Jitka Lukešová, red. pozn.), informátoroch
Securitate (rumunská obdoba Štátnej bezpečnosti, The
Genovese Effect – nepreložené, red. pozn.), nacionalizme,
otázkach národnostných menšín, ktoré sú v Transylvánii stále
marginalizované (Double Bind – nepreložené, red. pozn.) alebo
o pozícii žien v súčasnej spoločnosti (In Traffic – nepreložené
red. pozn.). Formy sú rôzne, od monológov cez dokumentárne
divadlo až po prístup devised drama / kolektívnej tvorby. Od
konvenčnejších štruktúr založených na situácii a charakteroch 
až po performatívne, experimentálne formy.
Jedným z mojich najväčších pôžitkov je písanie pre deti. Vtedy
moja myseľ uteká do sveta fantázie kde hľadá esenciálne
pravdy, dôležité pre život detí, rovnako ako dospelých. 
 
Bábkové divadlo na Rázcestí využíva v inscenáciách pre
dospelých rôzne prístupy. Okrem techník bábkového
divadla pracuje s pohybom, chórom, dokumentárnym
divadlom a prvkami alternatívnej, rôzne štylizovanej
činohry. Na Slovensku stále prevláda predsudok voči
produkciám pre dospelých, ktoré sú označené ako
"bábkové". Aká je situácia v Rumunsku? Ste Vy osobne
fanúšičkou bábkového divadla pre deti/dospelých?
Možno bratia Grimmovci a obdobie osvietenstva, počas ktorého
boli sformulované nové prístupy v pedagogike a výchovnom
systéme, môžu za to, že bábky sa dnes spájajú výlučne 
s divadlom pre deti. Ale pôvod bábkového divadla je 
v skutočnosti úplne iný. Na jednej strane mysteriózny 
a poetický, na druhej strane rituálny, magický, so sexuálnym
podtextom. V Rumunsku tak isto existujú predsudky voči
 

bábkovému divadlu, bábkarstvo je označované ako menšinový
druh. Zároveň však existuje tendencia, najmä v divadlách pre
deti a pre mladé publikum, využívať bábky, animačné techniky,
miešať rôzne experimentálne prístupy a tvoriť večerné
predstavenia pre dospelých. Bábkové divadlá sú dostatočne
marginalizované na to, aby si mohli dovoliť takýto typ
experimentu. Aj keď animácia a bábkarstvo nie sú totožné
techniky, umelci ako Philippe Genty alebo Roman Paska stále
nie sú všeobecne známi, dokonca ani na Západe.
Mainstreemoví umelci a umelkyne sa budú vždy dívať zhora na
bábkarstvo, animáciu, experiment a nové formy. Nuž, byť
experimentálnym so sebou vždy nesie riziko byť
marginalizovaným. Ja sama pracujem aj v Divadle pre deti 
a mládež Ariel v Târgu-Mureș. Je to multikultúrne divadlo 
s dvomi súbormi – rumunským a maďarským, ktoré uvádza
klasický repertoár pre deti a zároveň náročnejšie, menej
konvenčné produkcie pre dospelých. Hra Amália dýcha zhlboka
bola po prvýkrát uvedená v tomto divadle v r. 2006, ako večerné
predstavenie. Hoci hra neobsahuje prvky vyslovene vhodné pre
bábky, alebo animáciu, už tým, že ide o monodrámu –
menšinový žáner – bolo jej uvedenie tiež istým experimentom.
Druhé uvedenie sa konalo v známom nezávislom divadle The
Act Theatre v Bukurešti. A až po niekoľkých rokoch, po tom čo
hra a jej interpretky získali mnoho významných ocenení, ju
nakoniec uviedlo aj Národné divadlo v Cluj-Napoca.

Bábkové divadlo na Rázcestí sa v Rumunsku už
predstavilo v r. 2015 s inscenáciou pre najmenších
Čiarkolárium na festivale 100, 1.000, 1.000 000 Stories
v Bukurešti. S predstavením pre dospelých bude 
v tejto krajine hosťovať po prvýkrát. 
Okrem inscenácie Amália dýcha zhlboka bolo do
programu podujatia Ariel 70 pozvané aj nonverbálne
predstavenie pre deti Hmatuláci (premiéra 3. a 4.
marec 2018, réžia Maťa Grifelová). Predstavenie, ktoré
je posledným prírastkom do cyklu Batolárií bude
účinkovať v ten istý deň, 13. júna o 10.00 hod. 
v Štúdiu divadla. 
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NAŠA MAMA

NAŠA MAMA je výstava prác detí, ktoré rôznymi
výtvarnými technikami stvárnili svoju mamu, starú mamu.
Takýto typ výstavy sme v našom divadle organizovali po
prvýkrát, vernisáž výstavy sa uskutočnila na Deň matiek
12. mája 2019.
 
Výzva na zapojenie do výstavy bola vyhlásená 
5. apríla. Do 5. mája prišlo do divadla 103 výtvorov detí od
2 do 10 rokov. Do výzvy sa zapojili:
 
Materské školy
MŠ Lazovná, MŠ Buková, MŠ Prof. Sáru, MŠ Jahôdka, SMŠ
U Macka Macíka, MŠ Bezolupy a detské
centrum U Macka Macíka.
 
Základné školy
ZŠ Slobodného slovenského vysielača
ZŠ Trieda SNP 20.
 
Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára.
 
Deti a rodiny z verejnosti.
 
Garantkami podujatia a hodnotenia prác boli renomované
pedagogičky v oblasti výtvarného umenia Katarína
Lucinkiewiczová a Jana Kožúšková. Hodnotiaci tím ďalej
tvorili Iveta Škripková, riaditeľka divadla a Katarína
Mažáryová, výtvarníčka, dlhoročná vedúca ateliérov
BDNR.
 

Prehľad kategórií a mená ocenených 
autorov a autoriek výtvarných inšpirácií:

 
1. Autori a autorky do 6 rokov: 

OLÍVIA LEŠKOVÁ (2 r.), NATÁLIA KRAHULCOVÁ (4 r.),
GRÉTKA ZEMANČÍKOVÁ (4 r.)

 
2. Autori a autorky do 10 rokov: 

KARMEN OLÁHOVÁ (9 r.), TIMON ČATLOŠ (9 r.),
VIKTÓRIA RAJNOHOVÁ (8 r.), 

ĽUBOSLAVA JASENČÁKOVÁ (7 r.)
 

3. Špeciálna kategória, 
ktorú tvorili práce detí zo SZUŠ R. Tatára: 

TOMÁŠ SOKÁČ (8 r.), MAXIM MIHALYFI (9 r.), 
ŠIMON LAKATOŠ (9 r.), KATARÍNA LÁSKOVÁ (7 r.)

 
 

Výstava je inštalovaná v priestoroch
divadla do 30. 6. 2019.



MINIREPORTÁŽE (FESTIVALY, ZÁJAZDY) 

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

ArtWife II, Liptovský Mikuláš (3. – 5. máj)
ArtWife je názov pre rodovo orientovaný festival, ktorý sa deje
vďaka nezávislému združeniu Diera do sveta. Pred pár rokmi
toto centrum, venujúce sa rôznorodej kultúrno-divadelno-
filmovo-knižnej a prednáškovej činnosti, založili Jana
Hanzelová a Ján Mikuš. Festival sa konal druhýkrát a v zmysle
svojich východísk sa venoval feministickým témam a mýtom
súvisiacim s feminizmami. V sobotu sme ho navštívili (Iveta
Škripková, Marián Pecko) a zúčastnili sme sa na diskusiách
o slovenských filmárkach, o reprodukčných právach s neľahkou
témou mať/nemať dieťatko, o práve ženy sa ne/rozhodnúť.
Počas dňa sa konali dva happeningy v priestoroch centra
a pred ním, na chodníku a na námestí. Obidva provokatívne
vyjadrovali pocity rodových rolí ženy. Na záver dňa sme sa
presunuli do kultúrneho domu na predstavenie nórsko-dánsko-
českého divadla T.I.T.S s názvom Forced Beauty (o násilí vo
vzťahoch, v internetových diskusiách) vo výbornom, fyzicky
veľmi náročnom, podaní dvoch herečiek Nely Kornetovej
a Laerke Grontved. Osobne ma teší, že sa takýto festival po
rokoch mlčania objavil a tematicky priamo sa venuje
feministickým a rodovým otázkam, ktoré väčšina nezávislých
centier obchádzala a obchádza vo svojom programe. (is)
 
Nová Dráma/New Drama 2019 (4. – 9. máj) 
Festival Nová Dráma sa už 15 rokov venuje prezentácii
a výskumu novej drámy, dramatickým textom súčasných
slovenských i neslovenských autorov a autoriek. Hlavným
organizátorom festivalu je Divadelný ústav v Bratislave.
Súčasný ročník priniesol 12 predstavení hlavného programu.
Zaujímavosťou bola tému Eko drámy, ktorej sa venovali viaceré
aktivity v rámci sprievodného programu. Zároveň festival
pokračoval v niekoľkoročnej tradícii „focusu“, tento rok to bol
focus na súčasné grécke divadlo a drámu. Viac o programe:
http://www.novadrama.sk/program .
Naše divadlo je pravidelným účastníkom festivalu, naposledy
sme účinkovali s predstavením Ilona, žena Hviezdoslavova 
r. 2015. (Inscenácie Reality snov /2012/ a Tajomstvo domu
Skuteckých /2009/ získali Cenu bratislavského diváka).  

Zároveň pripomeňme veľký úspech inscenácie Slovenského
komorného divadla Martin Vojna nemá ženskú tvár, ktorú 
s kolektívom divadla pripravili M. Pecko /réžia/ a I. Škripková
/dramatizácia/. Inscenácia získala Grand Prix a Cenu
bratislavského diváka v r. 2017). Takmer každoročne sa
festivalu zúčastňujú členovia, členky BDNR ako hostia, hostky
festivalu. Tento rok sa dramaturgička Monika Tatarková mala
možnosť zúčastniť 4 festivalových dní: „Zo 6 produkcií, ktorých
som sa mala možnosť zúčastniť, ma najviac oslovili
predstavenia prvého festivalového dňa - Divadlo NUDE: Ľúbim
ťa a dávaj si pozor a Projekt 1918 Slovenského národného
divadla. Projekt Divadla NUDE je maximálne intímna hra 
4 herečiek a jedného herca niekde na pomedzí reality
a predstavenia, inscenovaného čítania/performacie a divadla.
Ide o špecifický projekt, ktorý sa odohráva v nedivadelnom
priestore obytného domu a práve svojou autentickosťou,
komornosťou zapôsobí veľmi silno. Naproti tomu nasledujúce
predstavenie SND bolo rýdzim divadlom, impozantné scénickou
veľkoleposťou s množstvom vynikajúcich hereckých výkonov.
Bezprostredne po sebe som zažila dva absolútne odlišné
divadelné vesmíry, ktoré sa vďaka Novej dráme takmer dotkli.
V mene svojom a v mene divadla srdečne ďakujem za pozvanie
a možnosť zúčastniť sa festivalu.“  (mt)

 
 
 
Motýľ na anténe v Slovenskom národnom divadle (10. máj)
Slovensko začalo žiť hokejom a práve v tento deň sme
v Slovenskom národnom divadle uviedli inscenáciu Václava
Havla Motýľ na anténe. Inscenácia mala premiéru v BDNR
v októbri 2018, bola naším divadelným príspevkom
a pripomenutím si vzniku Československa. Diváci a diváčky
citlivo reagovali na slovné hračky textu a s pobavením vnímali
absurdnú oslavu narodenín dvoch manželov, intelektuálov,
ktorí sa nevedia odhodlať k činu, ale vedia
neskutočne mudrovať. Táto inscenácia sa predstavila v marci
2019 aj v DJP v Trnave počas festivalu Havlových
hier. Ďakujeme za pozvanie a teší nás, že prostredníctvom nás
dostala táto neznáma hra Václava Havla šancu ožiť v SND. (is) 
Príspevok z nášho hosťovania v Bratislave odvysielala
televízia TA3 v rámci publicistickej
 
začína v 11. minúte.  
relácie Štúdio kultúra dňa 14. 5., link na reláciu TU, príspevok

https://www.ta3.com/clanok/1154959/nova-sezona-v-schaubmarovom-mlyne-premiera-opery-margita-a-besna-havlova-hra-motyl-na-antene-pohlad-za-horizont-udalosti-bartok-kodaly-back-to-the-roots-kabat-vystupi-na-tehelnom-poli.html
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Diskusia na úrovni profesionálov, profesionálok
z bábkodivadelnej oblasti, ktorej súčasťou bola aj rozprava
o našom predstavení, sa uskutočnila na druhý deň v piatok. Za
BDNR sa diskusie zúčastnila dramaturgička Monika Tatarková,
ktorá sa ako pozorovateľka zúčastnila aj ďalších predstavení
druhého a tretieho festivalového dňa už s prihliadnutím na
možný dramaturgický výber pre 22. ročník festivalu Bábkarská
Bystrica TOUR. Festival Bábková Žilina priniesol
koncentrovanú možnosť vzhliadnuť bábkodivadelné počiny,
ktoré na území Slovenska vznikli za posledné dve sezóny. 

divadla Žilina. To bol prípad aj Nádherného Utorku, ktorý sme
odohrali v druhý festivalový deň, vo štvrtok o 10.30 hod. Asi
100 miestny priestor sa až po okraj (resp. po schodíky) zaplnil
deťmi z materských škôl s pani učiteľkami, festivalovými
hosťami, hostkami a študentami, študentkami. Ohlasy na
predstavenie boli priaznivé, napriek tomu, že herec Filip Štrba
ho odohral vo vysokej horúčke a hneď na druhý deň musel
ostať na PN.

Z ďakovného listu jednej z hlavných organizátoriek Aleny
Mičian-Ostrihoňovej: „Ďakujeme za partnerstvo a spoluprácu,
za morálnu, finančnú i materiálnu podporu 7. ročníka Heuréka
- konferencie mladých so závažnou a aktuálnou témou
Extrémizmus vs. ľudské práva. Vytvorili sme spoločnými
silami hodnotné dielo pre mladých ľudí. Aj vďaka vám
môžeme konštatovať, že máme za sebou ďalšiu úspešnú
konferenciu." Ďakujeme za pozvanie.

Zároveň prezentoval dve zaujímavé produkcie kolegov,
kolegýň z divadla Alfa v Plzni (ČR). Bohatý sprievodný
program a príjemná rodinná atmosféra dopĺňali rovinu
odborného stretnutia slovensko-českej bábkodivadelnej
komunity. Viac o programe festivalu
www.babkovazilina.sk/program/ (mt)

12. máj: Deň matiek. Na tento deň pripadla vernisáž výtvarnej
výstavy detských prác na tému Naša mama. Takýto typ
výstavy sme v našom divadle organizovali po prvýkrát.
Vyhodnotenie prác a ocenenie 11 autorov, autoriek prebehlo po
predstavení Ako sa chytá radosť, ktorého sa zúčastnilo takmer
100 divákov, diváčok. Po vyhodnotení sme všetkých hostí
a hostky pozvali do divadelného Teátria na malé posedenie
s občerstvením. Fotozáznam z podujatia prezentujeme
v predchádzajúcej časti newslettera.

Konferencia pre mladých s medzinárodnou účasťou 
(13. - 15. máj) 
Konferencia pre mladých ľudí sa každoročne koná na rôznych
miestach v meste Zvolen. Konferenciu organizujú každoročne
Súkromná základná umelecká škola Heuréka a Centrum
komunitného organizovania BB/ZV. Je primárne určená
študentom a študentkám stredných a vysokých škôl. Témou
aktuálneho ročníka bola de/radikalizácia mládeže, na
ktorú lektori, lektorky a účastníci, účastníčky komunikovali
rôznymi zážitkovými metódami (workshopy, diskusie...). Do
programu konferencie bolo prizvaná aj naša scénická
miniatúra Papuša. Ide o inscenované čítanie z rovnomennej
knihy A. Kuźniak, vydanej v edícii vydavateľstva Absynt 
v r. 2016. Čítanie vzniklo v r. 2018 ako súčasť projektu
Demokratická živá knižnica pre školy. Tematicky sa venuje
medzikultúrnemu spolužitiu slovenskej majority a rómskej
minority, zároveň histórii rómskeho etnika na stredoeurópskom
území.  BDNR s konferenciou spolupracovalo po prvýkrát. 

10. máj: V divadle sa konala krajská prehliadka divadiel poézie
a recitátorov, recitátoriek umeleckého prednesu poézie
a prózy Sládkovičova Radvaň. Organizátorom podujatia bola
SOŠ Banská Bystrica.

Bábková Žilina 2019 (22. - 24. máj) 
Šiesty ročník jedinej slovenskej prehliadky bábkových divadiel
a bábkodivadelnej tvorby pre deti a dospelých. Prehliadke
priniesla trpkú tragédia Staničky-Záriečie, ktorej „podmostová“
sála S2 za oficiálne neznámych príčin vyhorela nad ránom 
19. mája, len pár dní pred začatím festivalu. V sále sa malo
odohrať niekoľko produkcií, medzi inými aj náš Nádherný
Utorok. Ako v záverečnej reči akcentovala riaditeľka festivalu
Jana Eliášová, mesto Žilina sa zmobilizovalo a mnoho inštitúcií
ochotne podalo festivalu pomocnú ruku. Jedno predstavenie sa
uskutočnilo v Dome odborov, koncert zas v Klube 77. Pre
väčšinu predstavení sa našiel priestor v Štúdiu Mestského

ČO SA UDIALO?
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20. máj: Prezident Andrej Kiska navštívil Banskobystrický
samosprávny kraj v rámci svojho rozlúčkového turné po
Slovensku. Pre nás je veľkou cťou, že sme boli oslovení
vedením kraja, aby herečka Mária Šamajová a herec Filip
Štrba v divadelnom kostýme privítali pána prezidenta. Vedenie
kraja sa rozhodlo privítať hlavu štátu inak, než býva tradične
zvykom (v krojoch). V tento deň o 17.00 hodine sa konalo
aj stretnutie prezidenta s osobnosťami kraja, na ktoré bola
pozvaná riaditeľka divadla a umelecký šéf BDNR. (is) 
 
 
20. máj: Oznámenie o neschválení dotácie. Vážený žiadateľ,
oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia ministerky vnútra
SR č. USVRK-KUS-2019/001335-014 o poskytnutí dotácie
podľa zákona číslo 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo
dňa 20. 05. 2019 vaša žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt
„Divadlo pre rómske deti - Romčatá do divadla!“  nebola
schválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
 
21. máj: Záverečné T. V. Recepty. Ján Vansa a Terézia
Vansová poslednýkrát v aktuálnej sezóne privítali dospelé
diváčky (v 20 člennom publiku sa objavil len jeden divák).
Cestu do BDNR si našli seniorky z Hornej Mičinej, skalné
fanúšičky BDNR i diváčky, ktoré naše divadlo navštívili po
prvýkrát. Na záver predstavenia sme okrem tradične
podávaného chleba s masťou a cibuľou pripravili aj súťaž
o knihu z diela T. Vansovej. Výherkyňa p. Jurášová patrí medzi
stále diváčky BDNR. Gratulujeme a želáme, nech Vám
Slovenka robí radosť doma i na cestách! Sezóna pre
dospelých začína opäť od septembra.  
 
 

 
 
27. máj: Začínajú Krásne dni v divadle! Do polovice júna
budeme dennodenne vítať žiakov a žiačky najmä zo
vzdialenejších miest (nielen) nášho kraja, pre ktorých, ktoré už
niekoľko rokov pripravujeme divadelno-zážitkové programy pri
príležitosti konca školského roka. Program Krásneho dňa tvorí
divadelné predstavenie a dve tvorivé aktivity podľa chuti
a preferencií danej školy. Na návštevníkov, návštevníčky
okrem známych paradivadelných aktivít (prednášky, besedy,
tvorivé dielne) čakajú dve čerstvé novinky: interaktívna hra
s rozprávkami V hlavnej úlohe: Rozprávka a Bábkový ateliér,
ktorý je pokračovaním obľúbeného Minikurzu animácie.  

V r. 2018 sa programu Krásnych dní počas 3 týždňov zúčastnilo
20 škôl z Banskobystrického a Žilinského kraja, divadlo
navštívilo 626 detí! Tešíme sa na tohtoročných objavovateľov,
objavovateľky bábkodivadelného sveta, otvárame brány
krásnym výletom za divadlom!     
 
30. máj: Zamatový zajačik - verejné generálky. Úplne prvým
predpremiérovým obecenstvom sa stali deti zo ZŠ Sitnianska 
a ZŠ Slobodného slovenského vysielača z BB. Dve generálkové
predstavenia naštartovali život novej inscenácie veľmi pozitívne,
každé svojim spôsobom, vyplývajúcim z dynamiky a reakcií
detí. Tešíme sa na premiéru, 2. júna o 16.00 hodine. 

Priebežne: Kapitálové prostriedky na opravu okien, nákup
javiskovej techniky a ideovú súťaž dostavby divadla na r. 2019.
Na uvedené tri akcie nám boli tohto roku pridelené finančné
prostriedky BBSK. Vo všetkých troch akciách pokračujeme,
napriek nie ľahkým okolnostiam. Budova BDNR patrí do
pamiatkového pásma a tým sú nároky na obnovu okien,
rovnako na ideovú súťaž omnoho zložitejšie. (is) 

Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. 
17. mája sme vyvesili dúhovú vlajku na podporu tohto dňa.
BDNR sa kontinuálne venuje téme ľudských práv, podľa nás je
to súčasťou každej angažovanej dramaturgie v divadle.
Naše tituly pre dospelých upozorňujú na rôzne typy
diskriminácie v súčasnej spoločnosti (vrátane dlhoročnej
autorskej činnosti štúdia T.W.I.G.A.). Naposledy v projekte
Demokratická knižnica pre školy, kedy vznikli dva tituly
 
upozorňujúce na rómsky holokaust a na práva ľudí s inou
rodovou identitou. 
Mrzí nás, že tieto témy stále zásadne polarizujú spoločnosť
a vyhrocujú vzťahy medzi ľuďmi. Žiaľ, nepridelením dotácií pre
LGBTI komunitu k tomu v posledné dni prispelo aj MK SR
v zastúpení pani ministerky.
Osobne som proti takýmto mocenským zásahom, som za
umenie, ktoré citlivo so znalosťou tém/problémov upozorňuje
na neprávosti a krutosti voči všetkým znevýhodneným
skupinám. (is)

POZORNOSŤ VENUJEME:

(viac v paradivadelnom repertoári divadla TU)

http://www.bdnr.sk/repertoar/divadelno-vzdelavacie-aktivity-dospeli
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BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
    SKUTECKÉHO 14, BANSKÁ BYSTRICA
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www.bdnr.sk, bdnr@bdnr.sk

Rezervácia vstupeniek:
vstupenky@bdnr.sk,  +421 48 41 25 513, www.ticket-

art.sk.
Každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod.

Hodinu pred každým verejným predstavením.

 
 

 

Festival Bábková Žilina 2019 (22. - 24. máj).
Festival sa strieda s festivalom Bábkarská Bystrica TOUR.
Ide o priestor plný impulzov najmä v súvislosti 
s bábkodivadelnými dielami slovenských tvorcov a tvorkýň.
Dramaturgická rada festivalu pravidelne prizýva aj
cezhraničných hostí, tento rok to bolo renomované divadlo
Alfa z Plzne (ČR), ktoré priviezlo dve zaujímavé produkcie.
Festivaly sa vzájomne obohacujú v rámci dramaturgického
výberu inscenácií do svojich programov. Dvoch
festivalových dní sa mala možnosť zúčastniť
dramaturgička Monika Tatarková.  
 
Mateřinka 2019, Liberec, ČR (18. - 22. jún). 
Jubilejný 25. ročník českého festivalu profesionálnych
bábkových divadiel s inscenáciami pre deti predškolského
veku. Hlavným organizátorom festivalu je Naivní divadlo
Liberec. Súčasného ročníka sa zúčastnia divadlá z Českej
republiky, Belgicka, Nemecka, Španielska, Poľska 
a Slovenska. BDNR viacnásobne účinkovalo na programe
festivalu (naposledy v r. 2015 s predstavením pre batoľatá
Čiarkolárium), umelecké vedenie BDNR sa festivalu
pravidelne zúčastňuje ako hosť. Pozvanie 
k pozorovateľskému pobytu dostala riaditeľka Iveta
Škripková. 

 

POZOROVATEĽSKÉ POBYTY Bolo to pre nás úžasné opäť vidieť ľudí, ktorí sa stali našimi
priateľmi, vynikajúcich umelcov, s ktorými sme sa u vás
stretli a opäť sme si spomenuli na politické súvislosti, ktoré
ste prekonali a my podobné prekonávame práve teraz.
Divadlo má nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti, ktorou môže
prispievať k lepšiemu svetu. Je to úžasné, uvedomovať si
a spoznávať ľudí, s ktorými kráčame tou istou cestou, s tou
istou ideou.
Ďakujeme veľmi pekne za dar, ktorý nám pripomína
nádherné dni s milými a charakternými priateľmi, ktoré sme
strávili v krásnej Banskej Bystrici. Špeciálne ďakujeme Ivete
Škripkovej, za to, že v nás verila, že nás z obrovskej diaľky
pozvala na Slovensko a prijala nás tak srdečne.
Prežívame náročné časy, podobné tým, ktorými ste si prešli
v Banskej Bystrici. Spomíname na všetko o čom sme sa
rozprávali a napĺňa nás nádejnou, ako sa vaša situácia
zlepšila. Šťastie nie je konštantný stav ale ani utrpenie
nemôže trvať večne. Veľmi sa nás dotkol pamätník obetiam
SNP v Pohronskom Bukovci, ktorý sme počas festivalu
navštívili, slová historika Rybára a pána starostu Šagáta.
Slováci sú statočný národ a sú príkladom, na ktorý myslíme,
teraz, v tak ťažkých časoch pre Brazíliu...   
Vaši priatelia Luiz, Mauricio, Marcelo, Joao, Sandra.
 

ZAOCEÁNSKA POŠTA
Grupo Sobrevento,  21. máj 2019, Sao Paolo, Brazília.

Milí priatelia,
po 4 týždňoch v Číne, týždni v Čile a turné po mestách
štátu Sao Paolo sme prišli domov – a čakalo nás
prekvapenie – DVD s festivalovým dokumentom!!!! Všetci
sme sa zastavili a spoločne sme sa dívali na dokument.
Nádherné, jednoducho nádherné!

https://prezi.com/view/RagcVuDiLf7Aduk1lqfC/
https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs

